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W P Ł Y W  S T A N U  P O W I E R Z C H N I  
N A  P E W N E  E L E K T R Y C Z N E  

W Ł A S N O Ś C I  CIAŁ.

W  czasie badań nad elektryzacyą ciał 
przez zetknięcie Volta zauważył, że me
tale mogą być ułożone w pewien szereg 
w ten  sposób, że metal, stojący bliżej 
początku szeregu, zetknięty z innym, sto
jącym  dalej, e lektryzuje się dodatnio, 
dalej zaś s tojący — odjemnie. W edług 
Volty szereg ten  można napisać w spo
sób następujący:

(-}-) cynk, ołów, cyna, żelazo, srebro, 
złoto (—).

Badania własności tego szeregu Volty, 
badania, k tóre  się ciągną nieprzerwanie 
od czasu odkrycia GaIvaniego aż po dzień 
dzisiejszy, zmodyfikowały w znacznej 
mierze oraz uzupełniły listę, podaną przez 
Voltę. Dane, zebrane przez rozmaitych 
uczonych, różniły się jed n ak  w wysokim 
stopniu: tak  np. w jednym przypadku 
ołów ze tkn ię ty  z cyną elektryzował się 
dodatnio, w innym zaś odjemnie. Bliższy 
rozbiór przyczyn tej niezgodności rezul
ta tów  doprowadził do wniosku, że głów

ny wpływ mają tutaj czynniki fizyczne 
mianowicie s tan  powierzchni ciała 
(W przykładzie, wyżej podanym, w pierw
szym razie ołów był niepolerowany, w dru
gim zaś polerowany). Ten wpływ po
wierzchni ciała znajduje  stosunkow o pro
ste, lecz zaledwie przybliżone objaśnie
nie w teoryi elektronowej budowy m a
teryi. Na zasadzie tej teoryi mechanizm 
elektryzacyi może być przedstawiony 
w sposób następujący: dwa dane metale 
posiadają w niejednakowym  stopniu zdol
ność wydzielania elektronów; podczas ze
tknięcia ten  z metali, k tóry  traci więcej 
elektronów, sta je  się w końcu naładowa
nym  dodatnio, ten zaś, który traci mniej — 
odjemnie; różnica potencyału rośnie do
póty, dopóki wydzielania elektronów przez 
obiedwie płytki nie zrównają się. Taki 
pogląd na istotę zjawiska prowadzi do 
wniosku, że tu ta j wpływ czynny mają 
jedynie w arstw y ciała, leżące na samej 
powierzchni geometrycznej lub też bez
pośrednio pod nią; przez zetknięcie dwu 
metali zostaje naruszona równowaga j e 
dynie tych warstw, głębiej położone war
stwy zachowują się tak, jak  poprzednio.

Ten dosyć schem atyczny obraz pozwala 
nam  nietylko zdać sobie sprawę z tego,
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j a k i  wpływ może mieć s tan  powierzchni 
ciała na samo zjawisko Volty, lecz i u o 
gólnić go na te wszystkie przypadki, 
w których m am y do czynienia  z wypro- 
mieniowywaniem elektronów przez ciało. 
Isto tn ie  badanie  zdolności rozpraszania 
elektryczności odjemnej pod wpływem 
światła doprowadziło do usta len ia  bardzo 
c iekawych analogij między tem  zjawis
kiem a zjawiskiem Volty. W  1891 roku 
E ls te r  i Geitel zwrócili uwagę, że można 
metale ułożyć według zmniejszającej się 
zdolności fotoelektrycznej w szereg zgod
ny najzupełniej z szeregiem podanym 
przez Voltę, a właściwie z szeregiem po
prawionym  przez późniejszych badaczów. 
Tak  np. według A uerbacha  szereg Volty 
je s t  następujący:

(-(-) glin, cynk, cyna, kadm, ołów,... 
miedź, srebro, złoto,... żelazo, p la ty n a  (—).

Ułożywszy m etale  w edług zm niejszają
cej się czułości fotoelektrycznej, o trzy 
m ujem y w edług E ls te ra  i Geitla szereg 
następujący:

(am algam at sodu, am algam at m agne
zu), glin, cynk, cyna, dalej idą mało 
czułe metale: kadm, ołów, miedź, żelazo, 
platyna.

Tego rodza ju  stopniowanie  czułości fo
toelektrycznej o trzym ujem y jednak  w w y
ją tkow ych  tylko w arunkach . W ystarcza, 
ażeby powierzchnia badanego ciała była 
przez dość długi czas w ystaw iona na dzia
łanie otaczającej atmosfery, a miejsce 
zajmowane przez dane ciało w szeregu 
E ls te ra  i Geitla u lega zmianie. Proste  
doświadczenie Haliwachsa udowadnia  w 
znakom ity sposób ten  w pływ  pow ierz
chni: p ły tka cynkow a je s t  z jednej s t ro 
ny  wypolerowana, z drugiej zaś posiada 
powierzchnię s tarą , zużytą; jeżeli połą
czymy tę  p ły tkę z na ładow anym  odjem- 
nie e lektroskopem  i ośw ietlim y stronę 
polerowaną p łytki, to zauważym y po 
upływie 10 sekund  zupełne wyładowanie  
elektroskopu; w razie oświetlenia strony 
zużytej po 10 sekundach  nas tąp i  jedynie  
zmniejszenie odległości między listkami 
e lektroskopu o 18%. W danem  doświad
czeniu cała m asa ciała i wr jed n y m  i w 
drugim  przypadku zostaje ta sama; zmie
nia się jedyn ie  c ien iu tka  w ars tw a  po

wierzchniowa, i okazuje się, że ta  wła
śnie w ars tew ka  wywiera decydujący 
wpływ na przebieg zjawiska. W ars tew ka  
ta  je s t  naogół w rzeczy samej bardzo 
cienka, nie ogranicza się jed n ak  do sa
mej geometrycznej powierzchni ciała. 
Już  w 1889 roku Hallwachs zauważył na
stępujące zjawisko: p ły tka  kwarcowa po
k ry ta  j e s t  cienką w arstw ą srebra; jeżeli 
oświetlimy pły tkę zapomocą źródła świa
tła, dostatecznie bogatego w promienie 
nadflołkowe (np. światłem  łuku, pow sta
jącego między elektrodami z węgla), to 
można zauważyć rozpraszanie e lek trycz
ności odjemnej przez tę s tronę w arstw y 
srebra, k tó ra  do kw arcu  nie przylega 
i nie je s t  bezpośrednio oświetlona. Oka
zuje się z tego, że wypromieniowywanie 
e lektronów zachodzi nietylko na samej 
oświetlonej powierzchni, lecz i w pewnej 
od niej odległości. Zjawisko to zostało 
lepiej zbadane w doświadczeniach przed
wcześnie zmarłego fizyka E ry k a  Laden- 
burga, którego badania mogą być uw a
żane za wzór pomysłowości i zręczności 
w wykonaniu. Ladenburg  pokrywał ga l
wanicznie płytkę platynową w ars tew ka
mi niklu i mierzył dla każdej w ten spo
sób otrzymanej w arstew ki czułość foto- 
elektryczną. Poczynając od pewnej g ru 
bości, czułość ta  pozostawała s ta łą  i była 
równa czułości p ły tki całkowicie niklo
wej. W  doświadczeniach Ladenburga  
grubość graniczna była równa 868,8 
Jeżeli zwrócimy uwagę, że promienie 
światła, używanego przez L adenburga  
miały długość fali 220 [ajł i że dla tych 
fal współczynnik załamania w niklu ró 
wna się 1,83, to grubość warstwy, bio
rącej czynny udział w promieniowaniu 
można określić mniej więcej na  8 długo
ści fali użytego światła. Dość będzie za
tem  zmienić w jak ikolw iek  sposób wła
sności tej warstw y, ażeby zmienić cały 
przebieg zjawiska. Jasną  je s t  szeczą, że 
grubość w ars tw y  czynnej zależy od ro
dzaju użytego światła  i może w skutek  
tego wahać się w dość obszernych g ra 
nicach, dla każdego jed n a k  rodzaju świa
tła pozostanie niew ątpliw ym  fakt, że i po
łożone pod geom etryczną powierzchnią 
warstw y uczestniczą w promieniowaniu.
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W  związku z tą  zależnością czułości 
fotoelektrycznej od s tanu  powierzchni 
ciała pozostaje zjawisko tak  nazwanego 
„zmęczenia" ciał, zjawisko, niestety, bar
dzo mało dotychczas, mimo wielu wysił
ków, zbadane i do tego stopnia jeszcze 
niewyjaśnione, że niewiadomo nawet do
kładnie, kiedy i w jak ich  okolicznościach 
powstaje. W  najogólniejszych zarysach 
zjawisko „zmęczenia" polega na zmniej
szeniu czułości fotoelektrycznej ciała po 
upływie mniej lub więcej długiego prze
ciągu czasu. „Zmęczenie" przypisywano 
początkowo czysto zew nętrznym  zmia
nom powierzchni. Na poparcie tego 
twierdzenia przytaczano takie np. obser
wowane fakty: oświetlając przez dłuższy 
czas p ły tkę  metalową, zauważyć można, 
że powierzchnia jej z błyszczącej staje 
się matową i chropowatą; jeżeli doświad
czenie odbywa się w próżni i zamiast 
p łytki bierzem y cienki listek złota, to 
na  ściankach rurki próżniowej po dłuż- 
szem oświetleniu osadza się proszek zło
ty, pochodzący z katody; jeszcze ja sk ra 
wiej w ykazuje  tę zmianę powierzchni 
pod wpływem światła następujące do
świadczenie Kreuslera: część płytki me
talowej je s t  zak ry ta  przed działaniem 
światła, jeżeli po upływie pewnego cza
su chuchniem y na płytkę, to zobaczymy 
jasno  odgraniczony kontur części oświe
tlonej. W e wszystkich wyżej przytoczo
nych w ypadkach występuje oświetlanie 
płytki, jako  czynnik niezbędny dla w y
wołania „zmęczenia4'; powodując zmianę 
powierzchni, sprawia zmniejszenie czuło
ści fotoelektrycznej. Pogląd ten  znajdo
wał bardzo silne poparcie w obserwa- 
cyach, codziennych prawie, wszystkich 
uczonych, m ających do czynienia z ba
daniem  ciał fotoelektrycznych; w samej 
rzeczy, już  w 1889 roku zostało dokład
nie ustalone, a później wielokrotnie po
twierdzone, że wystarcza dane ciało 
umieścić w ciemności, aby stopniowo od
zyskało swoję pierwotną czułość lub 
przynajmniej je j  część znaczną; czasami 
nawet, gdy m amy do czynienia z p ły tka 
mi bardzo mało zużytemi, p ły tka po dłuż- 
szem przebyw aniu  w ciemności może wy
kazać czułość znacznie większą, niż po

przednio. Tę ogólną wiarę w niezbęd
ność oświetlenia do wywołania zjawiska 
„zmęczenia" poderwał dopiero cały sze
reg doświadczeń Hallwachsa, k tóry  w y 
kazał, że zjawisko to je s t  daleko bardziej 
złożone, niż się mogło z początku w yda
wać.

Hallwachs zauważył, że przebieg „zmę- 
czenia“ nie je s t  jednakow y dla płytki 
obserwowanej na świeżem powietrzu i w 
laboratoryum. Jeżeli np. płytka, wynie
siona z laboratoryum, traci połowę swej 
czułości w półtorej godziny, to identycz
na płytka, obserwowana w laboratoryum, 
doświadcza tego w trzy godziny; jeszcze 
większe różnice wystąpią, gdy płytka 
w czasie badanego okresu będzie się znaj
dowała w przestrzeni znacznie mniejszej, 
niż pokój laboratoryum: zachowując w y
żej podane znaczenia dla płytek na po
wietrzu i w laboratoryum, otrzymamy 
dla płytki, umieszczonej w naczyniu 
szklanem o objętości 0,5 m3, okres, w cza
sie którego czułość zmniejsza się do po
łowy, równy 22 godzinom; dla płytki zaś, 
zamkniętej w litrowem naczyniu, okres 
ten waha się od 8 do 20 dni. Ten „wpływ 
naczynia" jes t  zupełnie niezależny od te 
go, czy płytka była czy nie była oświe
tlana. Doświadczenia, o których wspo
minaliśmy wyżej, dowodzące, że w cie
mności ciała odzyskują swoję czułość 
pierwotną, dają się też objaśnić „wpły
wem naczynia". Istotnie, w jakiż sposób 
odbywało się umieszczanie p łytki w cie
mności? Po większej części zamykano 
j ą  w hermetycznej szufladzie lub też 
w pudełku; rozmiary naczynia w obudwu 
razach były bez porównania mniejsze, 
niż rozmiary pokoju, w k tó rym  płytka 
znajdowała się poprzednio. W istocie, j e 
żeli jednę  z dwu p ły tek  badanych umie
ścimy w pokoju ciemnym, drugą zaś 
w pokoju tej samej wielkości, lecz oświe
tlonym światłem słonecznem, i będziemy 
badali co pewien czas zmniejszanie się 
czułości fotoelektrycznej, nie będziemy 
mogli zauważyć żadnej różnicy w zacho
waniu się obudwu płytek; np. po upły
wie 24 minut czułość płytki, przechowy
wanej w oświetlonym pokoju, zmniej
szyła się o 78°/0, p ły tki zaś, pozostającej
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w ciemności o 81°/0; po upływie 52 mi
nut s t r a ty  czułości obu płytek  zrównały 
się i wynosiły 88% czułości pierwotnej.

O ile jed n a k  oświetlenie nie w yw iera 
większego wpływu, o tyle a tm osfera, o ta 
czająca ciało ma znaczenie pierwszorzęd
ne, gdyż od rodzaju gazu, w k tó rym  je s t  
pogrążone ciało, zależy stopień „zmęcze- 
n ia“ ciała x).

Mimo jed n a k  tych  bardzo ciekawych 
wyników, przez wyżej wyłożoną hypote- 
zę Hallwachsa pozostają n iew ytłum aczo
ne dwa nas tępu jące  fakty , wskazujące, 
że otaczający gaz nie j e s t  jed y n y m  czyn
nikiem, w arunku jącym  (skutkiem  praw 
dopodobnie pochłaniania wypromieniowa- 
nych przez p łytkę elektronów) „zmęcze- 
n ie “ fotoelektrycznej jed n y m  z nich je s t  
s tw ierdzona z dosta teczną  ścisłością za
leżność stopnia „zmęczenia" od rodzaju 
ciała, d rug im —pow staw anie  „zmęczenia" 
w próżni. P ierwszy z tych  faktów mo- 
żnaby wciągnąć ostatecznie do rubryk i 
wpływu otaczającej a tm osfery: w ys ta rczy  
przypuścić, że prędkość  wypromieniowa- 
nych  elektronów, k tó ra  dla każdego ro 
dzaju  ciał j e s t  inna, w pływ a na pochła
nianie ich przez o taczającą  atmosferę; 
trudno jed n ak  wogóle zdać sobie dokład
nie sprawę z m echanizm u tego zjawiska 
wobec wielkiego ubóstw a danych  do
świadczalnych. Oprócz tego, wydaje  się 
a priori zrozumiałem, że ciało, wypro- 
mieniowujące przez dłuższy przeciąg cza
su elektrony, musi uledz zmianie wew nę
trznej. Dowodzi tego już  sam a zmiana 
s tanu  elektrycznego ciała: ciało obojętne 
elektrycznie pod wpływem św ia tła  ładuje 
się dodatnio; n iektóre  z ciał po dłuższem 
oświetleniu s ta ją  się bardziej elektrone- 
gatyw ne, to znaczy, oddalają się w sze
regu  Volty od cynku, a zbliżają do złota. 
Nie brakowało też prób sprowadzania 
„zmęczenia4* fotoelektrycznego do znane
go z radyoaktyw ności rozpadania się ato-

!) H allw achs p rzypisu je  ozonowi g łów ny  
w pływ  w zjaw isku  „zm ęczenia1*; pani Sadzewi- 
czow a w  bardzo in teresu jące j p racy  (B ulle tin  de 
1’A cadem ie des Sciences de Cracovie 1907, str. 
497) w ykazała, że każda naogół atm osfera, o ta 
czająca ciało, w p ływ a na przebieg  zjaw iska.

mu; tak  np. według kilku fizyków angiel
skich (Allen, Ramsay, Spencer) w arstw a 
powierzchniowa cynku przechodzi w okre
sie „zmęczenia11 ze s tanu  początkowego 
A przez pewien s tan  pośredni B do s ta 
nu C. W szystkie  te próby nie da ły  do
tychczas pewnego rozwiązania.

Pow staje jednak  pytanie, czyby nie 
można owego rozwiązania znaleść, bada 
ją c  inne zjawiska analogiczne. W isto
cie, na początku wspominaliśmy już  o ude
rzającej analogii, istniejące] między zja
wiskiem Voliy, a rozpraszaniem elek try
czności odjemnej pod wpływem światła; 
m ożnaby także usta lić  i inne analogie. 
T ak  np., badając powstawanie  elektryza- 
cyi przez tarcie, zauważono, że, przez p o 
cieranie dwu chemicznie jednakow ych, 
lecz różniących się gęstością ciał (np. 
w ygiętą  p ły tką  trzeć płaską), gęstsze 
e lektryzuje  się dodatnio; analogiczne zja
wisko zachodzi i dla czułości fotoelektry
cznej; badając siarczki rozm aitych metali 
w różnych postaciach (minerał, proszek, 
pastylka, o trzym ana zapomocą prasy h y 
draulicznej), Rohde stwierdził, że czułość 
rośnie z gęstością ciała, to znaczy, że 
gęstsza postać ciała traci energiczniej 
elektrony, niż postać mniej gęsta. Otóż, 
wszystkie  te analogie są chwilowo zu
pełnie bezużyteczne, gdyż ze w szystk ich  
tych  zjawisk (elektryzacya przez ze tknię
cie, e lektryzacya przez pocieranie) efekt 
fotoelektrycznv je s t  najlepiej zbadany 
i najlepiej nadaje  się do dokładnych po
miarów. Wiadomo bowiem, że e lek try 
zacya przez zetknięcie stanowi jeden  
z najbardziej spornych rozdziałów współ
czesnej fizyki; z jednej s trony  szkoła re 
prezentow ana głównie przez niemieckich 
fizyko-chemików przypuszcza, że proces, 
zachodzący podczas tej elektryzacyi j e s t  
analogiczny z procesem elektrolizy, p rzy
czem otaczająca atm osfera  odgrywa rolę 
elektrolitu, i że źródła siły elektrobodź- 
czej należy szukać w m iejscu zetknięcia 
m eta lu  z elektrolitem, z drugiej zaś s tro 
ny  istnieje pogląd, poparty  powagą n a 
zwiska Helmholtza, że siła elektrobodź- 
cza pow staje  sku tk iem  zetknięcia metalu 
z metalem. Niesłychane trudności do
świadczalne, z jak iem i m am y do czynie
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nia, badając właściwe siedlisko siły elek- 
trobodźczej, pozbawiają nadziei, aby spór 
ów na tej właśnie drodze mógł być roz
wiązany. To samo, w większym może 
jeszcze stopniu, dotyczę elektryzacyi przez 
potarcie, której dotychczasowe objaśnie
nia nie wychodzą poza ram y popularnych 
obrazów, w rodzaju tego, jak i  przytoczy
liśmy na  początku dla wyjaśnienia elek
tryzacyi przez zetknięcie. Obrazy te, po
siadając pewną wartość pedagogiczną, 
nie mogą zupełnie pretendować do ja- 
kiejśkolwiek ścisłości naukowej. W ydaje 
się nam  przeto, że głównie badanie efek
tu  fotoelektrycznego może rzucić światło 
zarówno na samę budowę materyi, jak  
i na znaczenie s tanu  powierzchni w zja
wiskach elektrycznych.

Maryan Grotowski.

O B U D O W I E  I Ż Y C IU  K R A B Ó W  
G Ł Ę B I N O W Y C H .

Zwierzęta głębinowe znajdują  się w tak 
specyalnych warunkach, że zarówno bu
dową ja k  i sposobem życia różnią się wy
bitnie od innych stworzeń morskich. 
W arunk i te zależą od czterech czynni
ków, panu jących  w tych  trudnych  do 
zgłębienia otchłaniach: nadzwyczaj w y
sokiego ciśnienia, dochodzącego wielu se
tek  atmosfer; niskiej tem peratury , t rzy 
mającej się koło zera lub nie o wiele co 
wyżej, a czasami nawet nieco niżej; wie
cznej ciemności, światło bowiem nie prze
dostaje się w głęb wody nawet do 400 
m etrów od powierzchni; i wreszcie zu
pełnego spokoju, b raku  prądów, fal, ja- 
kiegobądź ruchu w wodzie.

Są to w arunki tak  odmienne od tych, 
jak ie  panują bliżej powierzchni, że żadne 
zwierzę z górnych w arstw  nie zdołałoby 
się u trzym ać  przy życiu w tych otchła
niach, przekraczających miejscami 8 000 
metrów.

Sądzono też długi czas, że te p rzera
żające głębie pozbawione są zupełnie ży
cia, że przedstaw iają  m artw ą pustynię,

bez zwierząt i bez roślin. Dopiero w y
prawy, urządzane w drugiej połowie, 
a zwłaszcza pod koniec wieku ubiegłego, 
specyalnie w celu zbadania głębin mo
rza, przekonały, że i one są siedliskiem 
życia, bardzo nawet ożywionego i uroz
maiconego.

Roślin, naturalnie, nie znaleziono tam  
wcale, istnienie ich bowiem zależy ściśle 
od światła i dlatego mogą znajdować się 
tylko na takiej głębokości, do jakiej się
gają promienie światła, a więc niespełna 
400 metrów.

Ale zato zwierzęta wyciągano z na j
większych głębin, przekraczających 8 000 
metrów i przedstaw iających warunki, 
wśród których  wszelkie życie wydawało 
się niemożliwem. I co najważniejsza 
wśród przedstawicieli tej fauny otchłani 
morskich nie znajdowano wyłącznie zwie
rząt najniższych, najprościej zbudowa
nych; przeciwnie, roiło się w niej od form 
wyższych — oryginalnych skorupiaków, 
mięczaków, głowonogich i ryb.

Niema tam ani jednej odrębnej grupy, 
n iety lko typów, ale naw et gromad, rzę
dów i rodzin, którychby nie było w p ły t
szych częściach mórz, znajdują się jed y 
nie odrębne rodzaje i gatunki, brak przy- 
tem wielu form właściwych wodzie p ły t
kiej. Pozatem jednak  fauna głębinowa 
odznacza się wielkiem bogactwem i roz
maitością gatunków, a wszystkie one po
siadają wybitne, głębinowe piętno, będą
ce skutkiem  przystosowania się od sze
regu pokoleń do tych  szczególnych wa
runków.

Przystosowanie się to i odpowiednie 
zmiany w budowie są tak  silne, że zwie
rzęta głębinowe, wydobyte ze zwykłego 
miejsca pobytu, nie mogą zazwyczaj 
utrzym ać się przy życiu i giną nieraz 
w jednej chwili, zwłaszcza gdy ta  zmia
na warunków następuje nagle.

Szczególnie wybitnie objawia się wpływ 
zmiany ciśnienia, będącego jednym  z na j
bardziej charakterystycznych  warunków 
życia w otchłaniach morskich. Gatunki 
głębinowe są tak  przyzwyczajone do ży
cia pod wysokiem ciśnieniem, wszystkie 
ich tkank i  tak  przystosowane do niego, 
że po wyciągnięciu na powierzchnię wo
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dy ciśnienie w ew nętrzne rozsadza nieja
ko zwierzę, nie znajdując równoważnika 
na zewnątrz.

W idać to zwłaszcza wyraźnie na ry 
bach, nietylko zam ieszkujących głębie, 
liczone na tysiące m etrów, ale naw et ze 
s tosunkow o tak  nieznacznych  jak  100 
metrów. Już i tam  panuje  ciśnienie 8 do 
9 atmosfer i pod tak iem  też ciśnieniem 
znajduje się powietrze w pęcherzu pław- 
nym  tam tejszych  ryb. Gdy tak ą  rybę 
wyciągniem y z wody i gdy otoczy j ą  n a 
gle powietrze o ciśnieniu jedne j tylko 
atmosfery, pęcherz plawijy pod wpływem 
różnicy ciśnień w ew nętrznego i zew nętrz
nego nadym a się bardzo silnie, podobnież 
j a k  i inne narządy  wewnętrzne, a sk u t 
kiem tego nadym a się i cale ciało, oczy 
wychodzą na wierzch, pęcherz pławny 
i część wnętrzności zostają wysadźone 
na zew nątrz  i osta tecznie ryba  ginie 
w  krótkim  czasie.

Nie wszystkie  zresztą ga tunk i  głębino
we są tak  ściśle przystosowane do życia 
w otchłaniach morskich, tak  nierozerwal
nie związane z niemi, żeby nie mogły 
znaleść w arunków  do istnienia w w a r
stw ach bliżej powierzchni, tu ta j  tak  sa
mo, j a k  wszędzie w przyrodzie, niema 
skoków, istnieją  postaci przejściowe, k tó
re do życia po trzebują  nie połączonego 
działania wszystk ich  czterech czynników 
życia w głębinach, lecz zadowalają się, 
jeśli znajdą parę z nich. Mogą one np. 
u trzym ać  się w wodzie płytkiej, a więc 
pod zmniejszonem ciśnieniem, jeżeli pa
nuje  tam  ciemność i n iska  tem pera tu ra ,  
połączone ze względnym  spokojem wody.

To też n iektóre  g a tunk i  głębinowe spo
ty k a  się szczególnie często w płytkich 
częściach mórz obszaru arktycznego, 
gdzie właśnie te same w arunki zdarzają 
się s tosunkowo nie tak  rzadko. Form y 
tak ie  wiążą faunę głębinową z fauną 
w arstw  bliżej powierzchni, s tanow ią łącz
n ik  między obiema.

Obserwowanie ich pozwala nam  do 
pewnego stopnia zapoznać się bliżej z ży 
ciem gatunków  czysto głębinowych, nad 
k tórem  bezpośrednia obserw acya je s t  rze
czą prawie zupełnie niemożliwą, zazw y
czaj bowiem nie udaje  się utrzym ać ich

przy życiu po wyciągnięciu z wody. T a
kim zaś postaciom przejściowym łatwiej 
dobrać odpowiednie warunki i poddać je 
obserwacyi przynajmniej na czas jakiś.

Bez tych  form przejściowych m usieli
byśmy poprzestać na badaniu pokrew
nych ga tunków  przybrzeżnych lub z wód 
płytkich, oraz na wyprowadzaniu wnios
ków z budowy i na odtwarzaniu tą  po
średnią drogą życia głębinowego.

Do grup, w których  znajduje się s to
sunkowo dość takich ogniw przejścio
wych, należą kraby. Zdaje się, że dla 
nich głównym w arunkiem  istnienia j e s t  
ciemność, głębinowe bowiem gatunk i 
tych  zwierząt można znajdować we w szy
stkich prawie w arstw ach  mórz, nietylko 
na  większej głębokości.

Do niedaw na zresztą  o krabach głębi
nowych wiedziano bardzo niewiele i n a 
wet sondowania pierwszych w ypraw  głę
binowych nie przyniosły nam prawie nic
0 nich: „Challenger“ np. przywiózł w g łę 
bokości 1 800 — 3 600 metrów zaledwie 
2 ga tunk i krabów.

Dopiero wyprawa „Valdivii“ w  la tach  
1898 i 1899 wydobyła większą ich liczbę 
a opraęowanie tej g rupy  przez F rancisz
ka  Dofleina utworzyło osobny (VI) tom 
sprawozdań z tej w ypraw y („Wissen- 
schaftliche Ergebnisse  d e rd eu tsch en  Tief- 
see - Expedition auf dem Dampfer Val- 
d iv ia“. Tom VI. Brachyura. Jena, 1904. 
Gustaw Fischer). Dzieło to rozszerzyło 
ogromnie dotychczasowe wiadomości o 
budowie a pośrednio i o życiu tych zwie
rząt.

Już zewnętrzny wygląd krabów głębi
nowych, postać zarówno całego ciała, ja k
1 odnoży pozwala wyprowadzić dość pe
wne wnioski o sposobie ich życia. Ciało 
ich je s t  spłaszczone, trój lub czw orokąt
ne, o nadzwyczaj delikatnej budowie, 
a opiera się na długich cienkich nogach. 
Niemcy zowią je  z tego powodu pa jąka
mi morskiemi.

Budowa ta pozostaje w ścisłym związ
ku z w arunkam i życia: opierając się na 
koniuszkach cienkich nóg, k rab  chodzi 
lekko i zwinnie, podskakując i kołysząc 
się, spokojny, że nie zapadnie się w szla
mie pokryw ającym  dno morskie. Ale
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chód na takich nogach możliwy jes t  j e 
dynie w wodzie zupełnie spokojnej, gdzie 
niepotrzeba opierać się działaniu fal ani 
prądów, takie zaś w arunki panują prze
dewszystkiem  w głębiach morskich. Do
godny on je s t  również przytem  wogóle 
tylko w wodzie: na lądzie kraby te oka
zują się nadzwyczaj niezaradnemi i nie
dołężnemu stworzeniami; w wodzie zaś 
ten ich ruch napoly kołyszący się, na- 
poły pływający, unoszący s i ę —znajduje 
niezmierne ułatwienie zarówno w spłasz
czonym kształcie ciała, jak  i w nadzwy
czaj dogodnym stosunku jego ciężaru do 
ciężaru wody, k tóry  sprawia, że tylko 
w tym  swoim rodzinnym żywiole kraby 
te mogą poruszać się zupełnie swobod
nie.

Poza ogólnym kształtem jednę z na j
bardziej rzucających się w oczy właści
wości krabów głębinowych stanowi to, 
że całe ich ciało, nie wyjm ując nóg, po
k ry te  j e s t  dużemi kolcami. Zasługuje to 
tembardziej na uwagę, że pokrewne for
my przybrzeżne m ają  ciało przeważnie 
zupełnie gładkie. Nie możemy jednak  
w ytłum aczyć znaczenia tych kolców, czy 
m ają one jak ą ś  szczególną funkcyę, np. 
powiększenie powierzchni ciała, czy też 
s tanow ią jedynie pozostałość rozwojową 
z okresu larwy, wiadomo bowiem, że lar
wy krabów z tej grupy, naw et z ga tun 
ków nie głębinowych i gładkich posia
dają zawsze kolce, które podnoszą ich 
zdolność do unoszenia się w wodzie, ko
niecznie im potrzebną wobec p ływ ające
go t ry b u  życia. Dla dorosłych krabów 
zwłaszcza z wód płytkich kolce te by ły 
by zbyteczne; nie wiadomo jednak , czy 
są również pozbawione znaczenia i u  form 
głębinowych.

B . Dyakowski.

(Dok. nast.).

PO CH O D ZEN IE KWIATU.
(Odczyt w ygłoszony w kółku P rzyrodników  we 

L w ow ie w grudniu  1909 r.).

(Dokończenie).

Daleko większe i cięższe, a na pierw
szy rzut oka zupełnie różne są szyszłci 
naszych sosen i świerków. Różnica ta 
je s t  jed n ak  tylko pozorna. Stożek z owo- 
colistkami, oraz stożek noszący męskie 
mikrospory, bez kielicha i korony—oto 
prawie doskonały kwiat drzew iglastych, 
nie odbiegający jednak  od wspomnianych 
kłosów rodniowców naczyniowych. Je 
dnę ważną różnicę stanowi to, że męskie 
i żeńskie organy rozmnażania są tu roz
dzielone, tak, że jeden kwiat posiada 
tylko męskie, inny —tylko żeńskie orga
ny płciowe. Ale ponieważ zjawisko to 
u roślin kwiatowych nie j e s t  prawidłem, 
więc i tutaj nie należy tego brać za rzecz 
decydującą.

Kwiaty żeńskie, to szyszki. Początko
wo małe, soczyste i barwne, z czasem 
podczas dojrzewania nasion są duże, 
bronzowe, drzewiaste. Każda łuska  nosi 
dwa nasiona, a w każdem nasieniu znaj
duje się jedna  makrospora, albo inaczej— 
w oreczek ' zalążkowy (flg. 9). Nasiona

(Fig. 9).

P inus siłvestris; gałązka z męskiemi i żeńskiem i 
kw iatam i b; 3 a b — łuska z dw om a nasionami. 

(W edług W ossidlo).
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w ytw arzają  różnicę między iglastemi 
a skrytokwiatow em i, ale o tem  pomówię 
później. W  kwiecie m ęskim  j e s t  jeszcze 
mniej różnic. Listeczki jego  przypomi 
nają cokolwiek więcej pylniki, ale u  cisu 
są one jeszcze tarczkow ate , podobnie jak  
i u skrzypa. Py ln ik i cisu są blisko spo
krewnione z m ikrosporangiam i, a ich py
łek z mikrosporami. Tyle punktów  wspól
nych łączy je  z rodniowcami naczynio- 
wemi. Z drugiej s trony  pokrew ieństwo 
kw iatu  drzew ig las tych  z kw iatam i ro 
ślin wyższych w zupełności nie j e s t  tak  
wyraźne; tu ta j  sys tem  pozostawia jesz
cze wiele do życzenia. N iektóre  przej
ścia są nam  znane, ale is to tnych  form 
przejściowych naw et w  paleontologii nie 
możemy wykazać. Kielich i korona po
jaw ia ją  się nagle, zarówno j a k  i um iej
scowienie pylników i słupków w okółek, 
zam iast w spiralę, ja k  to spotykam y 
u widłaka i sosen. Ale kłosek skrzypów 
zbudowany jes t  też z okółków, a między 
Ranunculaceae ( jaskrow atem i) i ich po- 
k rew nem i umieszczenie części kw ia to 
wych w spirale j e s t  czemś bardzo zwy- 
czajnem. Przez długi czas uważano je- 
dnoliścienne za formę przejściową m ię
dzy ig lastem i a dwuliściennem i, ponie
waż kielich i korona u tych  roślin  tw o
rzą wspólnie okwiat, sku tk iem  jednak  
poszukiwań Delpina wiadomo powszech
nie, że jednoliścienne pow sta ły  z najniż
szych dwuliściennych, a te pochodzą bez
pośrednio od ig lastych , które, z nielicz- 
nemi w yją tkam i, posiadają  tę sam ę w ła
ściwość, odpowiadającą nazwie co dwuli
ścienne.

Takie j e s t  pochodzenie k w ia tu  co do 
jego formy zew nętrznej. Stożek opatrzo
ny  listkami, w których  ką tach  znajdują  
się sporangia, z k tó rych  się stopniowo 
z biegiem okresów geologicznych rozwi
nęło bogactwo form, dosięgające w s to r 
czykach i u n iek tó rych  innych  rodzin 
swego osta tecznego rozwoju. P rzy tem  
pyłek kw iatow y i woreczki zalążkowe 
pow stały  z zarodni skry tokw iatow ych , 
przez zróżnicowanie początkowo jedno
rodnych zarodni na dwa różnopłciowe 
rodzaje: drobno i grubozarodniki. Dro- 
bnozarodniki wytworzyły  pyłek, grubo

zarodniki — woreczek zalążkowy. Teraz 
rozpatrzym y obiedwie te grupy oddziel
nie.

Bardzo nieznacznym zmianom uległy 
organy męskie, albo właściwiej, zmiany, 
jak ie  tam  nastąpiły, były wcześniejsze, 
dokonane tuż przed utworzeniem się 
pierwszych roślin kwiatowych. Pod tym  
względem rośliny kwiatowe prawie że 
przypominają najwyższe skrytokw iato- 
we. Drobnozarodnik kiełkuje na  ziemi, 
pyłek—w kwiecie, na tem  polega jedyna  
różnica. Ale różnica ta  wiąże się tak  
ściśle z miejscem, gdzie m akrospory 
i woreczki zalążkowe dalej się rozwijają, 
że, system atycznie  wziąwszy, może być 
brana  za sku tek  tych właściwości.

Zwróćmy się znów do mikrosporów Se- 
laginelli. Te przez podział w ytw arzają  
cały szereg komórek, z k tórych  wewnę
trzne tw orzą plemniki. Przez ześluzowa- 
cenie pozostałych kom órek zarodnik pę
ka i plemniki wydostają  się na zewnątrz. 
Kiełkowanie mikrospory Salvinii jeszcze 
bardziej przypom ina przebieg tegoż z ja 
w iska u roślin kwiatowych, jakkolw iek 
Salvinia je s t  rośliną wodną i pływa po 
powierzchni (fig. 10). U tych roślinek

b*

B

(Fig. 10).

Salvinia natans słabo powiększona: 62, bs liście 
p ływ ające na pow ierzchni w ody, bx—liście w od

ne s—sori, skupienia sporangiów .

m ikrospory kiełkują  p ływ ając po wodzie, 
w ytw arzając  rurkę, w yras ta jącą  przez 
szparkę ścianki, w ew nątrz  której przez 
podział komórek m acierzystych w ytw a
rzają  się plemniki. Tę ru rkę  możemy 
uważać za najpierw otniejszą formę ła-
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giewki, właściwie różnica je s t  tylko 
w miejscu wykiełkowania w wodzie czy 
kwiecie i w sposobie utworzenia się 
plemników (fig. l l ) .

(Eig. 11).

Sorus w  przecięciu podłużnem: h  — micro, m  — 
m acrosporangia. A —kiełkujące m icrosporangium , 
przedrośla z an therid iam i w yglądają przez szpar

ki. (W edług K ingsheim a).

Plemniki znajdują się również w la- 
giew kach wyższych roślin, co prawda 
w ograniczonej ilości: dwa plemniki 
w każdej łagiewce, ale i u SaM nii  mi- 
krozarodnik  w ytw arza  małą ilość plemni
ków. Najważniejsza różnica polega na 
tem, że u  roślin kwiatow ych plemnik 
je s t  pasyw ny i tylko przez wzrost ła- 
giewki, oraz prąd protoplazm y dostaje 
się do miejsca przeznaczenia. U skryto- 
kwiatowych, jak  wiemy, płyną one ku 
rodni, posiadając biczyki; u roślin kwia
towych biczyki tak ie  nie rozwijają się 
jako  niepotrzebne.

Badania dokonane przez Japończyków 
i Am erykanów  nad zapłodnieniem u Sa
gowców i Gingka, rzuciły na tę dzie
dzinę inne światło. Dawniej zaliczano 
powyższe typy drzew do kwiatowych, 
ponieważ uważano pływające plemniki 
za charak te rys tyczną  cechę skrytokwia- 
towych; teraz ukazały  się rośliny kw ia
towe, k tóre pod tym względem są skry- 
tokwiatowemi; wysoko na drzewie w ma
łej kropli wilgoci w kwiecie żeńskim 
k ie łkują  mikrospory, w ytw arzając  ple
mniki szybko poruszające się w małej 
przestrzeni, przed zapłodnieniem kom ór
ki jajowej.

Dziwne i nieoczekiwane zjawisko obala 
wyobrażenia, do których  się już stopnio
wo przyzwyczajono i przekracza granicę, 
istn iejącą na  dawnem, klasycznem m iej

scu między kwiatowemi a skrytokwiato- 
wemi w ten sposób, że przeciwnicy t e 
oryi pochodzenia, muszą jej szukać w in 
nem miejscu; a że wytwarzanie granic 
je s t  z na tu ry  rzeczą sztuczną i mało bu 
dzącą zaufania, więc możemy dzisiaj na
turalny system  rodniowców naczynio
wych i drzew iglastych uważać za ró
wnie mocną podporę teoryi pochodzenia, 
j a k  wówczas, gdy j ą  uważano za przesz
kodę nie do przebycia. Oczywiście py
łek i plemniki u Gingka i Sagowców za
chowują się różnorodnie, jakkolwiek nie 
w tym  stopniu, jak b y  można było przy
puszczać, zwracając uwagę na zewnętrz
ną postać tych  drzew. Gingko je s t  drze
wem, podobnie j a k  sosna, o grubych g a 
łęziach, pąkach i w achlarzowato-trójkąt- 
nych liściach zamiast igieł. Ogołocona 
z liści podczas zimy, jakkolw iek  szybko
ścią wzrostu (w naszych ogrodach) w y
równywa sosnom, nie kwitnie w naszym 
klimacie. Sagowce są u  nas roślinami 
cieplarnianemi: pień ich nie rozgałęziony 
roztacza na wierzchołku koronę długich, 
pierzastych liści, używanych do wianków, 
bukietów m akartowskich, oraz innych 
ozdób. Korona taka  liczy 20 — 30 liści, 
metrowej długości, zależnie od gatunku.

Kwiaty żeńskie Gingka rosną na cien
kich, długich szypułkacb; zamiast zna
mienia posiadają na wierzchołku otwór, 
przez k tóry  do małej komory wpada py 
łek przenoszony przez w ia tr  (fig. 12).

(Fig! 12).

D w a plem niki G ingka sw obodnie p ływ ające 
w  łagiew ce; n —ją d ra  (w edług Fujii).

Tutaj kiełkuje on, ściana jego zew nętrz
na pęka, a w ew nętrzna rozrasta  się tw o
rząc pęcherzyk. Gdy następuje  czas za- 
pładniania, wówczas kążdy pęcherzyk ?a-
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wiera 2 plemniki, k tó re  w krótce uw al
n iają się, pływając w komorze wypełnio
nej wodą. Dno kom ory tw orzy przedro
śle, leżące w woreczku zalążkowym, czyli 
makrosporze, noszącym arcbegonie z ko
mórką jajową, jak eśm y  to widzieli u Se
laginelli. I s to tna  różnica polega na tem, 
że m akrospora nie spada na  ziemię, ale 
pozostaje w kwiecie i tam  w ytw arza  
przedrośle. Gdyby zapłodnienie odbyło 
się na ziemi, niezależnie od drzewa, wów
czas nie byłoby powodu, by Gingka nie 
zaliczać bezpośrednio do skry tokw ia to -  
wych.

U Sagowców kom ory są mniejsze, nie
0 wiele większe od szyjek archegonii,
1 łagiewki pyłku do tykają  prawie szyjki. 
Pod tym  względem są to typowe Phane- 
rogam ae (kwiatowe), ale w czemś przypo
m inają  one skry tokw ia tow e (flg. 13)„ Oto

*
(K g . 13).

K oniec łag iew ki u Z am ia in teg rifo lia . A  — dw a 
plem niki opatrzone sp iralą biczyków , p r —szcząt

kow e przedrośle męskie. (W edług  W ebbera).

plemniki ich są również bogato opatrzo
ne w biczyki, zapomocą k tó rych  p ływ ają  
one przez czas krótki, zanim dotrą do 
komórki jajow ej. Są one tak ie  duże, że 
gołem okiem można je  dostrzedz. W  związ
ku z tem w ykazu ją  zjawisko, k tó re 
go u innych roślin, w sku tek  delikatno
ści objektu  nie można było zaobserwo
wać, mianowicie, j a k  tylko dosięgną ko
mórki jajow ej, dzielą się w ten  sposób, 
że jądro  oddziela się od powłoki z biczy- 
kami i zdąża do jądra  komórki jajowej, 
tymczasem zaś powłoka zostaje na u b o 
czu, przy wejściu. Zjawisko to ogląda
łam na p repara tach  prof. Ikena  z Tokio. 
Plemniki drzew ig las tych  przeważnie nie 
posiadają biczyków, tem sam em  więc są 
nieruchome. Łag iew ka  pyłku wprowa
dza je  prawie do kom órki jajow ej, po
dobnie ja k  u roślin kwiatow ych, u k tó 

rych  zauważono w ostatnich latach ple
mniki również jeszcze śrubowato skręco
ne, charak terystyczne  dla skrytokwiato- 
wych, lub bardziej okrągłe, zbliżone do 
drzew iglastych i Sagowców.

Bardziej zawile niż u organów męskich 
przedstawia się s tosunek woreczka zaląż
kowego do m akrospory i znaczenie roz
maitych komórek woreczka zalążkowe
go w porównaniu z podobnemi częścia
mi skrytokwiatow ych. Szczególne je s t  
to jednak , że sagowce i ig laste  zbliżają 
się bardziej do skrytokwiatow ych, i dla 
dopatrujących się skoku należy go szu
kać między niemi a roślinami kwiatowe- 
mi. W spom inałam  już  paru  słowami, że 
w woreczku zalążkowym iglastych i sa 
gowców powstaje takie samo przedrośle, 
ja k  u Selaginelli. J e s t  to bezbarwne, 
wielokomórkowe ciało, wypełniające wo
reczek zalążkowy, noszące na swym wierz
chołku archegonie z zawartem i kom órka
mi jajowemi. Ilość tych  kom órek ja jo 
wych i ich ugrupowanie je s t  różne u roz
m aitych  gatunków , a więc inne niż u Se
laginelli, ale to j e s t  mniej ważne. Is to t
ną różnicą je s t  to, że przedrośle nie je s t  
większe od w nętrza  woreczka zalążko
wego, a więc w ew nątrz  tegoż jest zam
knięte. Również ścianka woreczka nie 
j e s t  twarda, jak  u Opadłych zarodni, ale 
pozostaje cienką i miękką, tak, że miej
sce, w k tórem  plemnik przenika z łatwo 
ścią, wiotczeje, nie w ytw arzając  żadnego 
oporu.

To przedrośle powstaje na tu ra ln ie  przed 
zapłodnieniem, ono to w ytw arza  organy 
niezbędne dla tego procesu. P a k t  ten, 
k tó ry  wydaje się nam bardzo n a tu ra l 
nym, przez długi czas był przeoczany. 
W skutek  tego, przedrośle sosen i im po 
k rew nych  utożsamiano z tkanką, p ow sta 
jącą  u roślin kw iatow ych również w wo
reczku zalążkowym, ale po zapłodnieniu, 
i k tó rą  poznamy jako  bielmo, albo endo- 
spermę. I to właśnie było powodem, że 
przedrośla drzew ig lastych  nazywano 
bielmem, i dopiero w ostatn ich  latach 
ten  punk t zosta ł zupełnie wyjaśniony. 
W sk u te k  tego, zarówno j a k  w skutek  
wspom nianych już  plemników, podobień
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stwo między iglastem i a skrytokwiato- 
wemi stało się jeszcze wyraźniejsze.

Rośliny kwiatowe nazywamy też na- 
siennemi, a skrytokwiatow e — zarodnio- 
wemi. Te nazwy wyrażają  bardzo do
brze różnice zachodzące między niemi. 
Bo co j e s t  nasieniem, a co je s t  zarodnią? 
W łaściwością zarodni jes t ,  że opada przed 
zapłodnieniem, naw et przed utworzeniem 
się organów rozrodczych plemnika i ko
mórki jajowej. Nasiona opadają również, 
ale w długi czas po zapłodnieniu. W mło- 
dem nasieniu, w tak  nazwanym  zalążku 
leży żeńska  zarodnia zamknięta, otoczo
na tkanką. Tam w ew nątrz, a więc 
w kwiecie m usi wytworzyć komórkę j a 
jow ą i tylko tam  może nastąpić zapład- 
niająca czynność pylnika. Poza tem  za
rodnia nie j e s t  otoczona tylko wspomnia
ną tkanką, ale dwiema lub trzema osłon
kami nasiennemi. Początkowo na wierz
chołku ich znajduje się otwór, okienko, 
mycropyłe, przez k tóre łagiewka zdąża 
do komórki jajowej. Później te osłonki, 
in tegum en ty  zmieniają się, tworząc łu 
pinkę nasienia. U ig lastych i sagowców 
znajdujem y tylko jedne osłonkę, u  roślin 
wyższych przeważnie dwie, ale i tu znaj
dujem y wyjątki. U ig lastych i sagow
ców m akrospora kiełkuje wewnątrz na
sienia swojem przedroślem i archegonia- 
mi, tak , j a k  to dzieje się u skrytokwia- 
towych na ziemi; u  roślin kwiatowych 
występują  pod tym względem, ja k  już 
wspomniałam, wielkie zmiany. Głównie 
polegają one na tem, że przedrośle uw ste
cznia się. Poza tem, komórka jajow a 
je s t  wolna, bez ścianki, naga. Archego- 
niae—-rodnie, otaczające komórkę jajową 
osłonką jednokomórkowej grubości, nie 
w ystępu ją  tutaj, na ich miejscu m amy 
nagie komórki jajowe. Przedrośle jes t  
przeważnie bardzo małe, utworzone z g ru 
py trzech komórek, znanych pod nazwą 
antypodów. Czasami w ystępują  w więk
szej ilości, nie nabierając u roślin kwia
tow ych większego znaczenia.

U skry tokw iatow ych i sosen każda 
m akrospora wytwarzała  pewną ilość ko
mórek jajowych. Przeważnie je s t  ich 
niewiele i zasadą jes t ,  że tylko jedna 
byw a zapłodniona, a jeżeli więcej, to ty l

ko jedna  wytwarza zarodek i młodą ro
ślinkę. U roślin kwiatowych znajdujemy 
to samo. W ystępuje  w archegonii wię
cej komórek jajowych, z k tórych  jedna  
tylko wytwarza zarodek. Tę jednę na
zywamy komórką jajową, kiedy inne po
siadają inne nazwy.

Z pośród tych innych są dwie, które 
również możnaby nazwać szczątkowemi 
komórkami jajowemi. Ja jow e dlatego, 
że powstały i wyrosły ja k  prawdziwa 
komórka jajowa mniej więcej tej wielko
ści i wraz z kom órką ja jow ą leżą na 
wierzchołku woreczka zalążkowego, też 
przy okienku. Szczątkowe, ponieważ n i
gdy, albo prawie nigdy nie są zapładnia- 
ne, lecz zamierają bez wypełnienia j a 
kiejś ważniejszej czynności. Nazywamy 
je  komórkami pomocniczemi, lub syner- 
gidami, ale właściwie żadnej roli pomoc
niczej one nie spełniają. Jeżeli jedna  
z nich zostaje zapłodniona jednocześnie 
z komórką jajową, to powstają zarodki, 
co można czasami zauważyć wysiewając 
kosaćce (Iris). Te bliźnięta są prawdzi
we i nie należy ich mieszać z podwójne- 
mi ziarnami, znaj duj ącemi się w m igda
łach, w których dwa nasiona znajdują 
się w jednym  owocu, lub z licznemi za
rodkami obrastającem i pestki pomarańcz 
i m andarynek, z których jeden  tylko po
wstał przez zapłodnienie, więc je s t  p raw 
dziwym zarodkiem. Te szczątkowe i płod
ne komórki jajowe możemy porównać 
z trzem a rodniami, które występują  u  Se- 
laginelli i sosen.

Oprócz tego rośliny kwiatowe posia
dają czw artą  komórkę ja jow ą zupełnie 
innego ksz ta łtu  i przeważnie większą od 
trzech wspomnianych. Ta komórka po
wstaje z pozostałości woreczka zalążko
wego potem, k iedy  antypody czyli p rzed 
rośle, oraz trzy górne komórki zostały 
utworzone. Do niedawna uważano j ą  za 
coś drugorzędnego i niedawno też o trzy
mała swą nazwę. Teraz wiemy, że ma 
ona takież znaczenie, jak  komórka ja jo 
wa, ponieważ bywa zapładniana i w ytw a
rza młode indywiduum. Co prawda, nie 
s taje się ono zarodkiem, ponieważ za- 
młodu poświęca się dla swego silniejsze
go brata , ja k  wyraził się pewien uczony



WSZECHŚWIAT jYo 16

francuski, aby mu możliwie dopomódz 
w pierwszych krokach  na drodze życio
wej. J e s t  to bielmo, czyli endosperma, 
w założeniu i pochodzeniu równoznaczna 
z kom órką jajową, w czynności jednak  
ograniczona do roli śpichlerza pokarmu, 
z którego korzysta b ra t  silniejszy. W  ziar
nach grochu oraz wielu innych  roślin 
zachodzi to przed dojrzeniem; są one pó
źniej bez bielma, u  zbóż jednak , bu ra 
ków i przeważnej ilości roślin znajduje 
się ten organ w nasien iu  i po zasianiu 
jako  tkanka  pokarm owa ma wielkie zna
czenie. To miano „ b ra ta “ o trzym ał w sku
tek  tego, że zarówno, j a k  zarodek po
w stał w sku tek  zapłodnienia.

Tutaj możemy powrócić do dwu p lem 
ników w łagiewce, k tó rych  wyjaśnienie  
musielibyśmy odłożyć na później.

Parę la t  tem u Naw aczin  w Rpssyi 
i Guignard w Paryżu  odkryli zjawisko 
znane dziś powszechnie pod nazw ą pod
wójnego zapłodnienia. Cały szereg b a 
dań nad zalążkami roślin kwiatow ych 
potwierdził to odkrycie. Każda łag iew ka 
zawiera 2 plemniki, w y tw arzające  się do
piero wówczas, gdy  py łek  poczyna kieł
kować na znamieniu. P ow sta ją  one przez 
podział j ą d e r  i kom órek  w py łku  i prze
suwają  się niezwłocznie do łagiewki. 
W łagiewce, wydłużającej się stopniowo, 
są one wzdłuż przesuw ane  i pozosta ją  
najbliżej p u n k tu  końcowego. W  ten  spo
sób wraz z wierżchołkiem łag iew ki p rze 
n ikają  przez szyjkę słupka, o twór zaląż- 
ni, przez okienko zalążków do komórki 
ja jow ej. Ścianka kom órki ja jow ej w m iej
scu zetknięcia z plemnikiem ga la re tow a
cieje i obadwa plem niki w nikają  do wnę
trza. Wówczas jeden  z nich  zwraca się 
do kom órki ja jow ej, dostaje  się do wnę
trza, uk łada  swe jąd ro  przy  jajow em , 
uskutecznia jąc  tem  zapłodnienie. Takie 
je s t  pochodzenie zarodka młodej rośliny. 
D rug i p lem nik zapładnia  jąd ro  woreczka 
zarodkowego. Bez współdziałania p lem 
ników nie może pow stać ani zarodek, ani 
bielmo.

Zjawisko to, jakko lw iek  dziwne, da
wało się sprawdzić na  mikroskopowych 
prepara tach  prof. Guignarda. Inni bada
cze potwierdzili toż samo na  innych ro

ślinach, zarówno jedno, j a k  i dwuliścien
nych.

Je s t  inny jeszcze środek, dający  nama- 
calniejszy dowód. W czasach daw nie j
szych, przedLinneuszem, nie znano w świe
cie roślinnym rozm nażania płciowego i kie
dy poczęto przypuszczać i zyskano pe
wność, co do jego istnienia, niektórzy 
botanicy poczęli szukać niezbitego do
wodu na potwierdzenie swych przypusz
czeń. Dowód ten  znalazł Koelreuter 
w um iejętności tworzenia sztucznie m ie
szańców. Te w wielu razach łączyły 
właściwości obojga rodziców i wówczas 
każdy mógł się przekonać, że współdzia
łanie dw u elementów je s t  konieczne dla 
utworzenia nowej jednostk i.  To założe
nie daje się zastosować do podwójnego 
zapladniania. Niema potrzeby, oczywiście, 
przekonywania o zapłodnieniu zarodka 
w nasieniu, chodzi nam  o zapłodnienie 
bielma. J e s t  to coś zupełnie nowego 
i napozór niezgodnego z dawniej istnie- 
jącem i wyobrażeniami. Sztuczne wytwo
rzenie mieszańca - bielma może tylko za
chodzić skutk iem  zapłodnienia bielma, 
a wykazać to można niezależnie od ba
dań mikrosporowych. Kukurydza dosta r
cza doskonałego m aterya łu  do tego p rzy
kładu.

Zwyczajna kukurydza  zawiera  mąkę, 
znaną pod nazwą polenty. W  stanie  doj
rzałym  je s t  ona twarda, na zewnątrz  ro
gowa, a wew nątrz  kredowo biała. Oprócz 
tej mącznej kukurydzy  znana je s t  jej 
odmiana cukrowa: ziarna tej ostatniej 
nie posiadają mąki, tylko wypełnione są 
roztworem cukru. W  stanie dojrzałym 
nie je s t  więc sucha, lecz soczysta, a po 
wysuszeniu  z iarna m arszczą się i s ta ją  
przezroczyste. Kukurydza zawierająca mą
kę posiada gładkie, nieprzezroczyste ziar
na. Z łatwością można je  więc rozróż
nić, naw et jeżeli jedno  ziarno z jednego 
dostanie się między ziarna drugiego ga
tunku. Mieszańce między tem i dwoma 
ga tunkam i zawierają w swych ziarnach 
mąkę, różnią się więc widocznie od ziarn 
kukurydzy  cukrowej.

Na tem  polega dowód podwójnego za- 
pładniania. Żeńskie kw iaty  kukurydzy  
rosną oddzielnie od męskich; pierwsze
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z nich tworzą trzony, drugie — wiechy. 
J e s t  więc bardzo łatwo trzon cukrowej 
kukurydzy  zapylić pyłkiem  mącznej k u 
kurydzy. Jeżeli to czynimy, to zarodki 
nasion będą oczywiście mieszańcami a po 
w ysianiu ich otrzym am y rośliny, k tórych  
mieszane pochodzenie zdradzi się w trzo 
nach.

Jeżeli dowodzenie o podwój nem zapłod
nieniu je s t  słuszne, wówczas i bielma 
muszą być mieszańcami, musi więc stać 
się widocznem, że zawierają one mąkę, 
a nie cukier. Spostrzeżenia wykazują, 
że tak  je s t  istotnie. I właściwość tę two
rzenia skrobi zawdzięczają one wyłącz
nie ojcu, nie matce, t. j. roślinie, na  k tó
rej rosną. Ta bowiem była cukrow ą ku 
kurydzą.

Na tak im  więc trzonie mieszanym wi
dzimy wyłącznie ziarna zawierające mą
kę. Trzon raz oddzielony od rośliny nie 
wyróżnia się niczem od zwyczajnego 
trzonu mącznego. Można jed n ak  wyko
nać bardzo ciekawe doświadczenie, za- 
p ładniając trzon kukurydzy  cukrowej 
własnym  pyłkiem, oraz pyłkiem z kuku
rydzy  mącznej. Wówczas otrzym ujemy 
a a  tym  sam ym  trzonie dwa gatunki ziarn. 
Zależnie od tego, którego pyłku weźmie
my więcej, możemy zmieniać dowolnie 
ilość nasion mącznych i cukrowych. N aj
ładniejsze i najbardziej pouczające są te 
trzony, na k tórych  zapłodnienie było nor
malne, a więc wszystkie ziarna zawierały 
cukier, ty lko gdzieniegdzie wykazywały 
pojedyńcze, przez skrzyżowanie otrzym a
ne ziarnka mączne (fig. 14).

Takie ze skrzyżowania powstałe nasio
na w yw ierają  dziwne wrażenie na jedno 
rodnym  wogóle trzonie. Pow sta ją  one 
przeważnie na sk ra ju  pól uprawnych, 
gdzie różnorodne odmiany rosną w po
bliżu siebie i w ia tr  z łatwością przenosi 
pyłek z jednych  na drugie. Znano je 
już  od dawna, ale nie rozumiano ich po 
w stania, dopiero badania mikroskopowe 
nad podwójnem zapłodnieniem u lilii od
słoniły ich istotę. Kiedy doświadczenie 
stwierdziło tę prawdę, udało się Guignar- 
dowi zauważyć obadwa spermatozoidy 
u kukurydzy  i przebieg zapłodnienia ko
mórki jajow ej, oraz komórki bielma.

(Fig. 14).

Pokrewieństwo więc między roślinami 
kwiatowemi a zarodnikowemi je s t  znacz
nie większe, niż dawniej przypuszczano. 
Różnice właściwie są tylko zewnętrzne, 
dotyczące sposobu, że się tak  wyrażę, 
w jaki przyroda urządziła zapłodnienie, 
ale istota jego, treść, je s t  wszędzie jedna  
i ta sama: zawsze te same komórki, j a k 
kolwiek różnorodną drogą utworzone, ten 
sam proces, polegający na zbliżeniu się 
jąd ra  jajowego i spermatozoidu, oraz po
wstanie nowego osobnika, łączącego wła
sności m atk i i ojca. Tym osobnikiem 
je s t  młoda roślinka, lecz p rzy  niej by
wają u roślin kwiatowych, zarówno jak  
zarodnikowych inne komórki zapładnia- 
ne, w ytwarzające zarodek lub bielmo, 
prędko zamierające.

Pyłek roślin kw iatow ych kiełkuje na 
znamieniu, zarodniki roślin niższych prze
ważnie na ziemi. W kiełkowaniu samem 
widzimy dużo punktów wspólnych. Ta 
różnica znów polega na  pierwotnem prze
niesieniu pyłku przez owady, zamiast 
przez wiatr, co znów jes t  źródłem bo
gactwa barwr, kształtów i zapachów, k tó 
re zawsze podziwiamy w kwiatach. Ale 
najstarsze kw iaty  nie były również przez 
wiatr zapylane.

Szkic ten  muszę ograniczyć do pun
któw głównych, mających bezpośredni 
związek z zapłodnieniem. Należałoby
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s tąd  jed n ak  rzucić okiem na bogatą  dzie
dzinę zapylania roślin  przez owady, od
gryw ające  tak  doniosłą rolę w świecie 
roślinnym.

Justyna Likier nikówna.

K O M E T A  H A L L E Y A .

Kometa wschodzi już na 1 |  godz. przed 
słońcem, że zaś świecić winna jako gwiazda 
3-ej wielkości, przeto poszukiwania jej o świ
cie mogą już być uwieńczone powodzeniem. 
Szukać należy nisko na wschodzie, pod 
czworobokiem Pegaza, na prawo od linii 
a A ndrom edy—'( Pegaza. W końcu kw iet
nia kometa wschodzi na 2 godziny przed 
słońcem, i świecić będzie przypuszczalnie j a 
ko gwiazda 2-ej wielkości. W biurze pisma 
„ Astronomische Nachrichten" obliczono blask 
komety w założeniu, że pojawienie się jej 
tegoroczne będzie analogiczne z poprzedniem; 
założenie to nieźle odpowiada dostrzeżeniom 
blasku, poczynionym w ostatnich miesiącach. 
Oczekiwane zaś wielkości komety wypadają 
następujące: 12-go kwietnia 4,2, 20-go kw. 
3,2, 28 go 2,4, 6 -go maja 1,3, 10-go maja
0,6, 13-go maja 0,0 J), 17-go maja — 1,2,
19-go maja —1 ,6 , 2 1 -go maja — 1.7, 25-go 
maja — 0,7, 29-go maja 0,3 i t. d. Według 
tychże obliczeń kometa pozostałaby widzial
na gołem okiem do końca lipca. Dla po
równania przytaczamy, że Wega jest wiel
kości 0,1, Syryusz (najjaśniejsza gwiazda) 
jes t  wielkości — 1,4, Jowisz w czasie opo- 
zycyi bywa wielkości — 2,0 do — 2,5.

Dnia 19 maja (nie 18-go!) n a d  r a n e m  
kometa przejdzie przed tarczą słońca; w War
szawie tylko V4 tego zjawiska, mającego 
trwać około godziny, przypada w czasie, 
kiedy słońce z kometą Halleya będą pod 
poziomem, 3/4 zaś można będzie obserwować. j  

Przejścia komety przed tarczą słońca nie 
należy utożsamiać z przejściem Ziemi przez 
warkocz komety Halleya, gdyż warkocze ko
met są zawsze odchylone od przedłużenia 
ich promieni wodzących. Według naszych 
obliczeń, które wprawdzie z konieczności 
oparte są na hypotetycznych założeniach, 
ale zapewne w przybliżeniu odpowiadają 
rzeczywistości, zetknięcie Ziemi z warko
czem komety nastąpić mogłoby 19-go maja

0  W ielkość 0,0 oznacza b lask 2,5 raza w ięk
szy od blasku gw iazdy  1,0 w ielkości; podobnie 
w ielkość —1,0 oznacza blask 2,5 raza  większy 
od blasku gw iazdy  w ielkości 0,0.

dopiero o 5 p o  p o ł u d n i u ,  i Ziemia wędro
wałaby w obrębie warkocza przez 3 go
dziny.

T. B.

Akademia Umiejętności.
III.  W y d z ia ł  m a t e m a t y c z n o - p r z y r o d n ic z y .

Posiedzenie dnia 5  kwietnia 1 9 1 0  r.

P rzew odniczący : D y re k to r  £ .  Janczewski-

Ozł. Wł. Natanson przedstawia rozprawę 
prof. Henryka Merczynga z Petersburga 
p. t.: „Studya nad widmem elektrycznem
w zakresie fal bardzo krótkich^.

Drude, za nim i inni badacze, wyznaczyli 
wartość kwadratu spółczynnika załamania 
fal elektromagnetycznych w rozmaitych 
ośrodkach. Je s t  on oczywiście funkcyą dłu
gości fali; wartości spółczynnika, odpowia
dające falom o długości kilkumetrowej, leżą 
pomigdzy wartościami, które znajdujemy na 
drodze optycznej a owemi, odpowiadająoemi 
nieskończenie długim falom, które o trzym u
jemy zapomocą metody kondensatorowej. 
P. M„ pragnąc uzupełnić badania swych po
przedników, zajął się niemal nieznaną dzie
dziną widma, odpowiadającą falom o długo
ści 4,5 cni (w powietrzu). Wartości kwa
dra tu  spółczynnika załamania wyznaczył do
świadczalnie w sześciu cieczach i otrzymał 
wartości następujące:

Gliceryna: X= 1 1 mm
Alkohol metylowy: X =  8,3 mm  
Alkohol amyłowy: X=24,7 mm  
Kwas octowy: >.=23,8 mm
Anilina: X=21,5 mm
E te r  etylowy: X=25,0 mm

Doświadczenia te zostały wykonane zapo
mocą wibratora typu  Righiego, metodą od
bicia promieni elektrycznych od powierzchni 
cieczy badanej, przyczem mierzono natęże
nie promieni padających i odbitych na za
sadzie ich działania na termoelement, umie
szczony w ognisku zwierciadła paraboliczne
go. Długość fali mierzono bezpośrednio 
w przyrządzie, zbudowanym stosownie do 
znanej metody interferencyjnej Presnela; 
składał się on w zasadzie ze zwierciadła 
elektrycznego, takiego, źe przesuwając jego 
osobne części można było otrzymać interfe- 
rencye. W tablicy, załączonej do rozprzwy, 
p. M. przedstawia związek wartości, znale
zionych w  niniejszych pomiarach, z wynika
mi otrzymanemi przez innych badaczów, dla 
fal znacznie dłuższych.

m2= 1 6 ,8
«2= 2 9 ,4
n2— 3,31
n -= 3,50
n2— 4,36
n2— 4,42
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Czł. Wł. Natanson przedstawia rozprawę 
p. Konst. Zakrzewskiego p. t.: „O dyspersyi 
niektórych metali w widmie widzialnem“. 
Część druga.

Rzecz ta  składa się z dwu części. W pierw
szej p. Z. podaje metodę mierzenia elemen
tów eliptyczności światła, odbitego od bar
dzo małych zwieroiadełek metalicznych, za
sadzającą się na użyciu światła zbieżnego. 
Po wypróbowaniu dokładności tej metody 
na zwierciedle kobaltowem, p. Z. w części 
drugiej stosuje ją do zmierzenia dyspersyi 
grafitu w widzialnej części widma. Rezul
taty  do pewnego stopnia zgadzają się z pro
stą teoryą Maxwellowską.

Czł. Br. Radziszewski przesyła rozprawę 
p. St. Opolskiego p. t.: „O estrach benzo-
losulfonitranilidów“.

Benzolosulfonitranilidy, przechodząc w so
le, ulegają śródcząsteczkow6mu przekształ
ceniu, czem się tłumaczy występująca w te
dy zmiana barwy. Dowodem tego jest ist
nienie czerwonych estrów, tworzących się 
obok zwykłych, bezbarwnych, podczas dzia
łania jodków alkilowych na sól srebrową 
beiizolosulfo-o-nitranilidu. Czerwone estry są 
tak nietrwałe, że nie można ich wydzielić 
z wytworu działania; obecności ich dowodzi 
tylko silne czerwone zabarwienie, znikające 
po pewnym czasie. Ulegają nadzwyczaj ła
two zmydleniu; alkitlia i kwasy odbarwiają 
natychmiastowo roztwory czerwone. Do no
wo otrzymanych estrów bezbarwnych (azo
towych) należą benzolosulfoetylo-o-nitranilid
0 p. t. 103— 104° 0  i benzolosulfobenzylo-o- 
nitranilid o p. t. 148— 149° C. Benzolosul- 
fopikramid, otrzymany przez nitrowanie orto-
1 para- benzolosulfonitranilidów, daje żółtą 
sól srebrową, k tóra  przez działanie jodków 
alkilowych nie wytwarza estrów barwnych, 
lecz tylko bezbarwne, jak  np. benzolosulfo- 
metyłopikramid o p. t. 181— 182°.

Czł. H. Hoyer przedstawia rozprawę p. 
Wł. Polińskiego p. t.: „Badania nad rozwo
jem podskórnych naczyń łimfatycznych ssa
ków, a w szczególności bydła rogatego1'.

Układ limfatyczny bydła rogatego zawią
zuje się u  zarodków około 25 mm  długich, 
w postaci wypustek żylnych, wytwarzanych 
przez venae cardinales anteriores. W ypust
ki te zamieniają się na splot naczyń, zlewa
jących się w jednolite „przednie worki lim- 
fatyczne“ (sacous lymphatioi jugulares). P o 
dobnie tworzą się w tylnej okolicy ciała 
saccus lymphatici posteriores. Obie pary 
worków wysyłają do tkanki łącznej podskór 
nej liczne gałązki, tworzące sploty, skąd ka-'

pilary podskórne rozrastają się w różnych 
kierunkach. Sploty owe stanowią więc 
„ośrodki promieniowania'* naczyń limfaty cz- 
nych. Podobnych splotów łimfatycznych 
wytwarza się u  zarodków bydła rogatego 
8 par. Z tych 4, a mianowicie plexus lym
phatici thyreoidei, pl. 1. carotidei, pl. 1. is- 
chiadici i pl. 1. pararenales, nie są znane 
u  zarodków innych gatunków ssaków. I£a- 
pilary, wybiegające ze wszystkich splotów, 
pokrywają ciało jednolitą siateczką limfaty - 
czną, leżącą w powierzchownej warstwie 
tkanki podskórnej. Z przednich worków 
łimfatycznych, u zarodków długości 37 mm  
z każdej strony ciała, wybiega w obrębie 
łopatkowego ośrodka promieniowania (ple- 
xus lymph. scapularis) gruby pień nadło- 
patkowy (truncus lymph. suprascapularis). 
Przechodzi on u  zarodków długości 46—50 
mm  pośrednio, a w nieco młodszych sta- 
dyach zapewne bezpośrednio, w gruby pień 
boczny (truncus lymph. lateralis). Oba pnie 
biegną w głębokiej warstwie podskórnej 
i mogą być rozpatrywane łącznie, jako zna
czny przewód, łączący przednie i tylne wor
ki limfatyozne. W miarę silniejszego roz
rostu powierzchownej siatki kapilarnej prze
wód ten rozrywa się i zanika całkowicie 
(u zarodków długości 59 —64 mm). Szcząt
kowy truncus lymph. suprascapularis wy
różnić się daje niekiedy i u  zarodków świni. 
Lepiej zaś jest rozwinięty u  zarodka psa, 
dług. 31 mm. Plexus lymph. inguinalis za
rodka ludzkiego, dług. 78 mm  odpowiada 
sumie zlanych ze sobą dwu ośrodków pro
mieniowania, znajdujących się u  świni i by
dła rogatego: plexus lymph. subiliacus i ple- 
xus lymph. inguinalis.

(Dok. nast.).

Wiadomości bieżące.

Towarzystwo Naukowe warszawskie.
W dniu 7-ym b. m. odbyło się posiedzenie 
Wydziału Iii-go Towarzystwa Naukowego 
warszawskiego, na którem wygłoszone zo
stały następujące komunikaty:

1) P. Z. Weyberg: „Z badań nad krysta- 
logenezą11.

2) P. T. Banachiewicz: „O pewnem kry- 
teryum w teoryi błędówu.

3) Tenże: „O możliwem zakryciu gwiazdy 
przez Urana dnia 17-go b. m .u.
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4) P. Wł. Gorczyński: „O przebiegu rocz
nym usłonecznienia w Krakowie11.

5) P. Sł. Miklaszewski: r W sprawie kli
matu, jako podstawowego czynnika glebo- 
twórczego“ .

6) P. Wł. Gosiewski: „O sposobie popra
wiania w rachunku średniej arytmetycznej 
wartości niewiadomej podejrzanych*1.

7) P. St. Sterling (przedstawił p. J. Tur): 
„Badauia nad budowy i funkcyą kończyn 
przednich u  Wielorybów".

Spostrzeżenia meteorologiczne
z marca 1 9 1 0  r.

(W iadom ość S tacy i C e n tra ln e j M e teo ro lo g iczn e j p rz y  M uzeum  P rz em y słu  i R olnictw a w W arszaw ie).
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TREŚĆ N U M ER U . W pływ  stanu  pow ierzchni na pew ne elek tryczne w łasności ciał, przez 
M aryana G rotow skiego. — O budow ie i życiu  krabów  głębinow ych, przez B. D yakow skiego. — 
Pochodzenie kw iatu , przez Ju s ty n ę  L ik iern ików nę.— K om eta H alleya, przez T. B.—A kadem ia um ie
ję tnośc i.—W iadom ości bieżące.—Spostrzeżenia m eteorologiczne.
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